VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBU ČLENOV, NÁHRADNÍKOV A
PREDSEDOV SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ
prijatý v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej
akadémii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov, čl. VI Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej republiky
a Rokovacieho poriadku Rady Justičnej akadémie

Článok I
Účel volebného poriadku
Účelom volebného poriadku je stanoviť pravidlá pre vyhlasovanie volieb,
spôsob podávania návrhov oprávnených subjektov, overovanie predpokladov a
schopností kandidátov, ako aj spôsob voľby predsedov a ostatných členov
skúšobných komisií a ich náhradníkov (ďalej len „voľby“).
Článok II
Vyhlásenie volieb
(1) Voľby vyhlasuje Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej
len „rada“) v súlade s čl. VI ods.4 Štatútu Justičnej akadémie Slovenskej
republiky (ďalej len „štatút“) tak, aby zabezpečila potrebný počet členov
skúšobných komisií ako aj ich náhradníkov a vytvorila tak predpoklady pre
plynulú prípravu a priebeh vykonania odbornej justičnej skúšky.
(2) Vyhlásenie volieb, vrátane príslušných termínov, zverejní kancelária
akadémie súčasne
a) výveskou na informačnej tabuli Justičnej akadémie Slovenskej
republiky (ďalej len „akadémie“),
b) na internetovej stránke akadémie (www.ja-sr.sk),
a to najmenej 30 dní pred uskutočnením volieb a najmenej 15 dní pred
uzávierkou podávania návrhov oprávnených subjektov (čl. III ods. 1).
(3) Predseda rady písomne upovedomí o vyhlásení volieb, vrátane
príslušných termínov, všetky oprávnené subjekty a zároveň ich vyzve na
podávanie návrhov kandidátov v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z.
o Justičnej akadémii Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
(4) Kancelária akadémie vykoná všetky potrebné opatrenia, aby bolo
vyhlásenie volieb zverejnené aj výveskou na informačnej tabuli súdov
a prokuratúr, vrátane internetovej stránky Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
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Článok III
Spôsob navrhovania kandidátov
(1) Návrhy kandidátov na členov skúšobných komisií (náhradníkov)
podáva rade prostredníctvom kancelárie akadémie Súdna rada Slovenskej
republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, Rada prokurátorov
Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky1
(„oprávnené subjekty“).
(2) Kandidáti musia spĺňať podmienky podľa § 13 ods. 2 zákona.
(3) Návrhy kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradníkov,
musia byť podané oprávnenými subjektmi najneskôr v deň uzávierky
výberového konania na poštovú prepravu alebo boli doručené kancelárii
akadémie faxom či inými elektronickými prostriedkami (e-mailom).
(4) Návrh kandidáta na člena skúšobnej komisie a náhradníka musí
obsahovať:
a) meno, priezvisko, tituly, funkciu a trvalé bydlisko kandidáta;
b) potvrdenie o dĺžke vykonávanej funkcie sudcu či prokurátora, u inej
fyzickej osoby podľa § 13 ods.2 písm. c) zákona doklad o vysokoškolskom
vzdelaní druhého stupňa na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike alebo uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého
stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, doklad o dĺžke odbornej
právnickej praxe a odpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace;
c) písomný súhlas kandidáta za člena skúšobnej komisie alebo
náhradníka s návrhom;
d) profesijný životopis kandidáta;
e) prehľad publikačnej činnosti, prehľad prednáškovej činnosti v
prospech akadémie alebo prehľad inej odbornej pedagogickej činnosti
kandidáta;
Článok IV
Priebeh volieb
(1) Voľby sa uskutočňujú na zasadnutí rady.
(2) Rada vytvorí pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky na
prezentáciu. Predseda rady v dostatočnom časovom predstihu pozve
všetkých navrhnutých kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 13
ods. 2 zákona na zasadnutie rady na osobnú prezentáciu a členovia
rady môžu každému kandidátovi klásť otázky.
(3) Rada posúdi a rozhodne
a) či bol návrh kandidáta na člena skúšobnej komisie
oprávneným subjektom a v určenej lehote,
b) či kandidát spĺňa podmienky podľa § 13 ods. 2 zákona a
c) či návrh obsahuje náležitosti podľa čl. III ods. 4 .
1

podaný

§ 13 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení
neskorších predpisov
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(4) Rada hlasovaním rozhodne o rozdelení oblastí práva v zmysle čl. VI.
ods. 3 štatútu (uznesenie o parite).
(5) Rada tajným hlasovaním zvolí členov skúšobnej komisie z kandidátov
podľa určenej parity (čl. IV ods. 4).
(6) Rada tajným hlasovaním zvolí predsedu skúšobnej komisie spomedzi
zvolených členov skúšobnej komisie.
(7) Rada tajným hlasovaním zvolí náhradných členov skúšobnej komisie.
Náhradní členovia sú vyberaní zo zoznamu predložených kandidátov, ktorí sú
nominovaní len ako náhradníci. Pri voľbe náhradných členov sa neprihliada na
určený pomer počtu kandidátov za jednotlivé oblasti práva (parita).
(8) Zverejnenie výsledku volieb zabezpečí kancelária akadémie na
internetovej stránke akadémie.
(10) Úspešným kandidátom odovzdá predseda rady dekréty o zvolení.
Článok V
Opakovaná voľba a nové voľby
(1) Ak rada nezvolí určený počet členov skúšobnej komisie alebo
náhradníkov, vykoná jednu opakovanú voľbu rovnakým spôsobom na tom
istom zasadnutí.
(2) Ak rada ani v opakovanej voľbe nezvolí členov skúšobnej komisie alebo
náhradníkov, vyhlási nové voľby postupom podľa čl. II.
Článok VI
Zápisnica
O priebehu volieb, vrátane každého hlasovania sa vyhotovuje zápisnica,
ktorú podpisuje predseda rady a overovateľ.
Článok VII
Záverečné ustanovenie
Zrušujú sa Zásady a kritéria voľby, volebný poriadok na funkciu
predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov zo 28. januára 2015.
Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25. apríla 2017.

JUDr. Viera Petríková
predsedníčka rady
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